
Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Planificarea sistemului de sănătate 

Tipul  Opțional 

Anul de studii II 

Componenta Orientarea socio-umană, 

Titularul de curs Goma Ludmila,  

Locația  Blocul de studii IV, str. Ștefan cel Mare 194 B 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Cunoştinţe fundamentale: Bazele ecnomiei Management general. 

Competențe prealabile: de lucru la calculator, de lucru în echipă, 

de comunicare în grup. 

 

Misiunea disciplinei Creșterea nivelul de cunoștințe cu privire la  instrumentele  

moderne de realizare a politicilor  și planificării sistemului de 

sănătate pentru a contribui în perspectivă la  perfecționarea 

procesului de administrare a sistemului de ocrotire a sănătății în 

Republica Moldova. Cursul  este conceput pentru a oferi 

studenților o imagine generală din perspectiva planificării atât din 

punct de vedere al Sistemului de sănătate cât  şi la nivel de 

instituție medicală. 

Tematica prezentată 

 

Organizarea sistemului de sănătate. Tipologia  sistemelor de 

sănătate. Finanțarea Sistemului de sănătate. Politici și sisteme de 

Sănătate. Raționalizarea în Sistemele de Sănătate. Planificarea în 

sănătate. Planificarea în politicile sanitare. Statul și Sistemele de 

Sănătate. Managementul și evaluarea proiectelor și programelor 

din domeniul sănătății. 

Finalități de studiu 

 

• formarea unei concepţii ştiinţifice necesare pentru înţelegerea 

fenomenelor şi proceselor în domeniul managementului si 

planificării Sistemelor de Sănătate; 

• formarea unui spirit de orientare în aprecierea proceselor de 

planificare in Sisteme de Sănătate, a capacităţii de a rezolva 

problemele practice în activitatea profesională; 

• formarea deprinderilor necesare şi a spiritului de disciplină în 

domeniul de planificare în Sisteme de Sănătate si în activitatea 

managerială în general. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

- Aplicarea modelelor de planificare  în studierea proceselor și 

fenomenelor din domeniul professional ;  

- Interpretarea problemelor privind planificarea în sisteme de 

sănătate și  modalităților de soluționare în condițiile 

transformărilor sistematice actuale ale mediului economico-social; 

- Identificarea particularităților planificării în Sisteme de sănătate  

ca formă de legătură și coordonare a activității agenților 

economici; 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 


